Nieuwsbrief 2e kleuterklas – indiaantjesklas – juf Kim
Dit is ons thema!

Dit gaan we allemaal doen!

Weetjes!

Op stap? Dit brengen we mee?
Andere..

1/10 –

Heerlijk fruit!

-

5 /10
-

-

Waarneming appel en peer

-

2 oktober is het

-

Graag dinsdag 2/10 één van

(inheems)

schoolfotograaf

deze vruchten meebrengen

Waarneming ander

(trek je coolste

(we werken met

seizoensfruit (inheems en

pakje aan en breng

seizoensfruit)

uitheems)

je tofste glimlach

° mango

Chronologisch ordenen: van

mee  )

° mandarijn

appel naar klokhuis.

° klein trosje druiven

Keukenhanddoek versieren:

° banaan

patroonstempelen met

° appelsien

textielverf.

° kiwi

-

Tafelpoppenspel

-

3D werkje: appelboom

Alsook reclamefoldertjes van

schilderen – nadien er appels

supermarkten (waar fruit in

(pomponnentjes) inkleven

afgebeeld staat)

(fijne motoriek)

° handje vol frambozen

-

Introductie winkelhoek:

-

Graag tegen woensdag 3/10

fruitwinkel

een witte keukenhanddoek

Huishoudelijke activiteit:

(nieuw of reeds gebruikt -

fruitijsjes maken (mmmm)

genaamtekend) meebrengen

Fruitmandjes maken ( in

(let op: deze komt versierd

reclamefolders fruit zoeken en

terug  )

sorteren - knippentechniek
inoefenen)
-

…

-

Waarneming paddestoelen (we

8/10 –

Herfstkriebels!!

19/10

Accent: kabouters

gaan ze ook bakken en proeven

is het geen school.

en paddenstoelen

 )

(facultatieve

Telspel: welke kabouter is er

verlofdag)

-

-

Maandag 8 okober

-

Alle materiaal rond dit
thema is welkom

-

Graag 2 theelichtjes
meebrengen

het vlugst aan zijn
paddenstoel?
-

met de bus naar het park

zoutdeeg

van Aalst (misschien vinden

Ik word een kabouter!

we wel kleine kabouters?  )

kleven.
Groepswerk: een paddenstoel
met 23 stippen (kniptechniek:
ronde vorm knippen)
-

Dinsdag 16 oktober gaan we

Theelichthoudertjes maken van

(vingerstempelen en watjes
-

-

Waarneming meegebrachte

materialen vanuit het park.
-

Klas versieren met allerlei
knutsels (vrije werkjes)

-

Doeliedje: 5 herfstblaadjes
hangen aan een tak

-

…

22/10 –

Halloweenhuivers!!

-

Boekje: nieuwsgierige Lotje

26/10

Accent: Heksjes

-

Wij kunnen toveren met

-

Herfstvakantie van

-

29/10 t.e.m 4/11

Alle materiaal rond dit
thema is welkom

kleuren
-

Stokpopje maken

-

We maken heksensoep! (vol

houten lepel meebrengen

met spinnetjes!)

(deze kan later niet meer

Meten: korte en lange

gebruikt worden om te

bezemstelen

roeren )

-

De juf gaat ons shminken

-

Drama: versje

-

…

-

Graag tegen 22/10 een

